
УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 

 

 

 

 

 

 

 

Промотивните аспекти во градење на идентитет на 

туристичкиот производ на Призрен 

-Докторски проект- 

 

 

 

                  КАНДИДАТ:                                                                                             МЕНТОР: 

        М-р Африм Фуга                                                                       Проф. Д-р  Лидија Симонческа 

         Досие бр. 60 

         Насока: Туризам 

 

 

Охрид, 2022 година 

 

 



Промотивните аспекти во градење на идентитет на туристичкиот производ на 

Призрен 

Автор: Африм Фуга, e-mail:afrimfuga@live.com 

Ментор: проф. д-р Лидија Симонческа, e-mail: lsimonce@yahoo.com 

Апстракт 

Брзиот развој на туристичкиот пазар и масовниот обем на учесниците во него 

претставуваат две основни обележја на современиот туризам кои сe перманентно следени 

од промени во структурата на туристите, географската и временската распределба на 

туристичките текови. Ваквите тенденции ја наметнуваат  промената на барањата, вкусовите 

и очекувањата на современиот турист  што ја засилува и така високата конкурентност на 

глобалниот туритички пазар. Денешниот турист постојано бара нешто ново, непознато и 

поатрактивно и затоа може да се каже дека не постои земја во   светот која не е вклучена во 

глобалните туристички текови создавајќи и нудејќи, во поголема или помала мера, директно 

или индиректно, туристички производ на домашни и странски туристи. Во вакви околности, 

туристичките.дестинации „се борат„ за својата конкурентност градејќи идентитет на својата 

понуда преку различните форми на промоција. Со своите природни и антропогени 

вредности Призрен се издвојува како важно туристичко место во Косово. Во овој труд се 

обработува проблематиката на препознатливост на  туристичката понуда на Призрен, колку 

се неговите туристички вредности познати кај туритите и колку се поттик за посета на 

Призрен. Посебно внимание се посветува на активностите и средствата кои се применуваат 

во промоција на Призренскиот регион а со кои се влијае врз изградба на негов туристички 

идентитет и позитивен имиџ за содржината на услугите кои се нудат. 

Клучни зборови :Идентитет, имиџ, промоција, Призрен, туристички вредности, туристички 

услуги 

Abstract 

The rapid development of the tourist market and the massive volume of participants in it represent 

two basic features of modern tourism that are permanently followed by changes in the structure of 

tourists, the geographical and temporal distribution of tourist flows. Such tendencies impose a 

change in the requirements, tastes and expectations of the modern tourist, which reinforces the high 

competitiveness of the global tourism market.Today's tourist is constantly looking for something 

new, unknown and more attractive, and therefore it can be said that there is no country in the world 

that is not involved in global tourism flows, creating and offering, to a greater or smaller extent, 

directly or indirectly, a tourist product to domestic and foreign tourists. In such circumstances, 

tourist destinations "fight" for their competitiveness by building the identity of their offer through 

various forms of promotion.With its natural and anthropogenic values, Prizren stands out as an 

important tourist destination in Kosovo. This paper deals with the problem of recognition of 

Prizren's tourist offer, how well-known its tourist values are among tourists and how much they 

are an incentive to visit Prizren. Special attention is paid to the activities and means used in the 

promotion of the Prizren region, which influence the construction of its tourist identity and a 

positive image for the content of the services offered. 

Keywords: Identity, image, promotion, Prizren, tourist values, tourist services 



ВОВЕД 

Општествено-економскиот прогрес на глобално ниво предизвика развој на туризмот во две 

насоки - диверзификација на туристичката понуда и брзо ширење на туристичките 

активности и нивна интернационализација. Може да се каже дека денес туризмот 

претставува  најшироко распространета дејност на современото светско стопанство која се 

прифаќа како индустрија со специфичен туристички производ, изразита хетерогеност на 

туристичката понуда и висок степен на сензибилност на барањата на туристите во услови 

на променливо окружување. Постојат две причини кои ја поттикнуваат  конкурентноста на 

туристичкиот пазар: хетерогеноста  и еластичноста на туристичките побарувања кои 

овозможуваат супституција на потребите на туристите со исти, слични или различни 

туристички услуги како и перманентните промени во системот на вредности кај туристите, 

во нивните сфаќања, ставови, мислења, начин на живеење и однесување како купувачи.  Тоа 

создава бројни предизвици пред туристичките дестинации и деловните субјекти кои нудат 

туристички услуги  да избираат насоки како да ја задржат својата конкурентност на пазарот. 

Една од стратегиите кои денес се повеќе привлекува интерес е креирање идентитет на 

туристичкиот производ. 

Со оглед на фактот дека туризмот на различни начини влијае врз економскиот, социјалниот, 

културниот и општествениот живот воопшто, тој се поврзува со широк спектар на дејности, 

како што се вработувањето, регионалниот развој, животната средина, технолошкиот развој, 

културата.Тој е една од водечките економски гранки, бизнис кој учествува со висок процент 

во вкупниот  GDP на светската економија и вработува  над 300 милиони  луѓе во  светот. 

Според податоците на Светската туристичка организација, во 2019 год. GDP остварен во 

туризмот претставува 10,4% од вкупниот GDP на глобално ниво. Истата година, во 

туристичкиот сектор се вработени 334 милиони луѓе што претставува  10,6% од вкупно 

вработените кадри на глобално ниво.1 Во земјите на ОЕЦД 2, туристичкиот сектор во просек 

учествува со 4,4% во БДП и со 21,5% во извозот на услуги.  Мународниот туризам во Европа 

бележи пораст од 3.8% . Светската туристичка организација проценува годишен пораст од 

3,1% за периодот 1995-2020 година, што е за 1% повеќе од проектираниот економски раст. 

Анализите покажуваат дека вработеноста во туризмот би се зголемила за 2 милиони до 

крајот од оваа деценија, што би претставувало 9% од бројот на вработени во  ЕУ. 

Економските ефекти како извор на финансии го промовираат вработувањето во 

туристичката дејност и ги поттикнуваат  владите на многу земји и другите институции кои 

на било каков начин се поврзани  со туризмот, да ги насочуваат своите напори и активности 

кон туристички развој на  нивните дестинации и кон превземање мерки за зголемување на  

бројот на нивни посетителите. Од 2020 год. индикаторите на економското влијание на 

туризмот покажуваат значаен пад на меѓународните туристички активности како резултат 

на пандемијата Kovid 19. Од друга страна, ваквата состојба во општеството ги поттикнува 

туристичките дестинации да размислуваат и превземаат активности за зацврстување на 

својата положба на туристичкиот пазар.Тоа подразбира да се создаде солидна и атрактивна 

туристичка понуда која ќе се темели врз туристичките потенцијали на дестинацијата-

                                                           
1 TRAVEL & TOURISM, ECONOMIC IMPACT 2021, JUNE 2021  

https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pd

f 
2 https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020 



културата на земјата, природните  и антрополошки вредности, правната, политичката и  

општествената структура,  како и способноста да се одговори на еколошките барања. 

Паралелно со развојот на понудата и туристичкото искористување на природните и 

антропогените вредности на дестинацијата, носителите на туристички услуги се соочуваат 

и со проблемот на пласманот на туристичките услуги. Со оглед на специфичниот карактер 

на туристичкиот производ а особено можноста за негова супституција, нивното внимание 

треба да биде насочено кон создавање на препознатливост на нивниот производ на пазарот. 

Тоа се постигнува со превземање на активности за формирање на идентитет на понудата  и 

градење на меѓународен имиџ на атрактивна туристичка дестинација.  

ПОВРЗАНОСТА МЕЃУ ИДЕНТИТЕТОТ, ИМИЏОТ И ПРОМОЦИЈАТА 

 Истражувањето на идентитетот и имиџот на туристичката дестинација е област со голем 

интерес на која во последно време и се придава особена важност при повеќето истражувања 

кои се однесуваат на туризмот. Концептот на имиџ на туристичка дестинација не е во 

фокусот на истражувањето само кај научниците и академиците, туку и кај стручните лица 

од праксата. Овој зголемен интерес за имиџот на дестинацијата може да се поврзе со 

зголемувањето на бројот на странски туристички патувања и зголемената конкуренција меѓу 

дестинациите. Зголемената еднаквост на производите и заменливоста на туристичките 

дестинации ја истакна потребата дестинациите да создадат уникатен идентитет со цел да се 

разликуваат од конкуренцијата, да привлечат што е можно повеќе туристи и да постигнат 

подобри финансиски резултати. 

Идентитет на туристички простор е многу важен фактор во туризмот на некоја земја и 

претставува група на карактаристики со чија помош, некој простор може да се препознае. 

Се објаснува како  начин со кој претпријатието, понудата или детинацијата се препознаваат 

и се разликуваат од другите а се постигнува со специјално дизајнирана структура која ги 

вклучува сите потребни елементи со кои ќе се создаде физичка диференцираност3.  

Идентитетот на туристичката понуда е битен фактор за  остварување на конкурентска 

предност и успешно пазарно позиционирање. Може да се каже дека  целта на  идентитетот 

е да се позиционира позитивен имиџ на производот во свеста на туристите бидејќи 

позитивната перцепција чини милиони долари за остварените вредности и постигнатите 

перформанси. Производите со силен позитивен идентитет генерално имаат повисоки цени 

и многу подобри финансиски резултати отколку нивните конкуренти.4 Имајќи го во вид 

карактерот на туристичката дејност и нужноста од координација на туристичките услуги 

кои ги нудат поодделни носители на туристичка понуда, јасно е дека врз идентитетот на 

дестинацијата влијае идентитетот на сите тие носители на туристичка понуда. 

Создавањето на истакнат, цврст идентитет претпоставува создавање на бренд на 

туристичката дестинација. Дестинацискиот бренд ги вклучува автентичните природни и 

антропогени вредности на дестинацијата како и дефинирани  визуелни елементи како што 

се име, лого и слоган на дестинацијата. Во брендирањето на туристичката дестинација името 

е постојно и го изразува географското име на дестинацијата а слоганот мора да се прилагоди 

                                                           
3 Frank Jefkins, Advertising, M&E, 1996, str,268 
4 Clive Reading, Strategic business planning, A dynamic system for improving performance & competitive 

advantage, Kogan Page,London, 2002, str.109 



на него.5 Меѓутоа, носителите на дестинацискиот производ мора да имаат во вид нешто 

карактеристично за брендот, а тоа е дека брендот значи ветување. Ветувањето не се однесува 

на тоа туристите физички да ја пронајдат дестинацијата туку да доживеат искуства и да 

уживаат во нејзините атрибути и вредности надминувајќи ги нивните очекувања. 

Брендирањето на туристичката дестинација се однесува на перцепцијата, очекувањата, 

асоцијацијата и мислењето кое туристите, постојни и потенцијални, го имаат за 

дестинацијата. Независно колку е таа позната, колку е богата и единствена нејзината 

култура и нејзините природни убавини, најважно мерило на брендот на дестинацијата е како 

реално посетителите ја доживуваат дестинацијата, како се тие третирани и како се 

чувствувале во текот на престојувањето во неа.6 Успехот на дестинацискиот бренд се 

согледува преку задоволството на гостите, преку исполнување на нивните барања заради 

што тие емоционално се врзуваат за дестинацијата. Идентитетот и брендирањето на 

туристичката дестинација претставуваат две подрачја кои поттикнуваат формирање на  

позитивен имиџ за дестинацијата и нејзината понуда 

Различните карактеристики на одредено географско подрачје влијае на одлуките на 

туристите за патување и посета на одредена дестинација. Секоја земја треба поединечно да 

вложува во изградба на идентитет на одредено подрачје, кој како привлечен фактор за 

посетителите или туристите може со своите карактеристики позитивно, но и негативно да 

влијае на доаѓањето на туристите, а со самото тоа и на развој на целата држава. 

Една од главните цели за промоција на дестинацијата треба да биде не само зголемувањето 

на туристичкиот промет и приход, туку исто така и диференцирање на дестинацијата во 

однос на конкуренцијата и нејзиното позиционирање во свеста на туристите, односно свеста 

за потенцијалните дестинации кои туристите ги земаат во обзир како вредни алтернативи во 

рамки на своите карактеристики, ставови и потреби7. Позиционирањето е најосетлива 

стратешка одлука за дестинацијата, затоа што таа е најважна за одредување на перцепцијата 

на посетителите, нивното однесување и потрошувачка. 

Последната одлука на туристите се заснова на пакетот на услуги кој се очекува од 

дестинацијата. Овие очекувања се резултат на формираниот имиџ. Поради тоа, кога имиџот 

на дестинацијата е правилно креиран, тој може да ја стави дестинацијата „во главата на 

патникот“. Имиџот претставува уникатен карактер кој е неопходен за прувлекување на 

туристисти во туристичка дестинација. Може да се каже дека на туристичкиот пазар се 

продава туристички имиџ како супститут на туристичкиот производ Оттука, имиџот во 

туризмот треба да се сфати како „ збир на замисли и симболи кои ги доживува лицето, 

свесно или несвесно, во врска со одреден поим“,8 кој што е промовиран од страна на 

туристичките претпријатија и другите носители на понуда на ниво на туристичко место, 

регион и држава.  Не е доволно да се поседуваат само добра атракција, услуги, пристапност 

до дестинацијата, потребна е и промоција на имиџот на дестинацијата. Тоа се прави преку 

                                                           
5 Gregorić, M. i Lj. Skendrović, Uloga poduzetništva i cjeloživotnog učenja u brendiranju turističke destinacije, 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje, „Nikola Šubić Zrinski“,  Zagreb, vol. 2, no. 2, (2013), str. 

46 
6Rogers,T., Conferences and conventions, A global industry, Devon, United Kingdom, ButterworthHeinemann, 

(2008), str. 132   
7 Crompton, J., Attitude determinants in tourism destination choice, Annals of tourism research, 1999 
8 Pritchard, A., Tourism promotion and power: creating images, creating identities, John Wiley & Sons, New York, 

2000,стр 79 



огласување, брендирање, туристички медиуми и електронска промоција. Имиџот на 

дестинацијата опфаќа уникатност, локалитет, безбедност, услуги на ниво и гостопримство 

кон посетителите.Тој може да се изгради  на индуцирано и на огранско ниво. 

 На индуцирано ниво, врз перцепцијата на туристите за дестинацијата влијае 

комерцијалното промовирање, пропагандата, усмената промоција, бараните пораки, потрага 

за информации и слично. 

На органско ниво, кога потрошувачот го купува и пробува производот од дестинација и ги 

проценува особините на производот и очекуваните намени, во однос на вистинките особини, 

маркетингот мора да делува на процесот за испраќање на производот и да управува со 

имиџот на производот на лице место. Во прилог на односот помеѓу прецепцијата на 

потрошувачите и нивните желби  за  купување,  важно  е, исто  така да  се  анализира  

идентитетот  на дестинацијата и неговите ефекти врз имиџот на производот. Треба да се 

осознае колку секој учесник во туристичката понуда придонесува во создавање на добар 

имиџ и како  ова  вложување  може  да  се  насочи  во  правец  на  успешно позиционирање 

на прозиводот. Сето тоа е нужно за да може да се развие ефективна и ефикасна стратегија 

на промовирање. Може да се заклучи дека позиционирањето на производот и промоцијата 

на дестинацијата мора да бидат испланирани и со нив мора да се управува од  страна  и  во  

рамките  на  системот,  од  секој  поединечен производ  до целокупниот производен микс. 

Ова може да се постигне по пат на развој на прецизна брендирана стратегија, земјаќи ги 

предвид сите претходно наведени ограничувања. Промоцијата мора внимателно да се 

планира за да ги задоволи очекувањата  на  туристите  во  врска  со  каректеристиките  на 

дестинацијата. Промоцијата  мора  да  биде  услогласена  со идентитетот на дестинацијата 

и нејзиниот имиџ заради позиционирање  на  производот  и  конечно остварување  на  

дестинациска вредност. 

Позицијата на дестинацијата може да се дефинира како претстава која во својата свест ја 

имаат туристите како и нејзиното место во однос на конкуренцијата. Притоа концпетот на 

позиционирање се заснова на фактот дека секоја дестинација има свој имиџ со кој сегашните 

и потенцијалните туристи ја поистоветуваат. Од тоа каква ќе биде свеста за одредена 

туристичка дестинација кај потенцијалните туристи, зависи и позиционирањето на 

туристичката дестинација. Притоа особено внимание и анализа треба да се направи и на 

конкуретните пазари, со цел да се извлечат компаративните предности. 

Еден од начините за успешно позиционирање на меѓународниот туристички пазар е 

правилното користење на елементите на маркетинг миксот, особено општата туристичка 

пропаганда. Различните форми на промотивни активности во секоја земја имаат различна 

примена во различни периоди од својата експанзија, но она што е значајно е нивниот 

правилен избор за конкретен туристички пазар 

Промоцијата, преку нејзините појавни форми, влијае врз формирање на идентитетот и 

имиџот на туристичката дестинација. Таа претставува инструмент на маркетингот преку кој 

туристичките субјекти комуницираат со своите постојни но и потенцијални туристи, 

информирајќи ги за содржината, квалитетот, атрактивнота, автентичноста на нивната 

понуда. Промоцијата го доближува комплексот на услуги до далечните туристи правејќи го 

своеврсна „замена“ за туристичкиот производ.9 Поаѓајќи од специфичноста на туристичкиот 

                                                           
9 Симонческа Л., Промотивни активности во туризмот, ЦНИР, ФТУ, Охрид, 2015, стр..104 



производ во однос на неговата содржина, тој е комплекс на понудата на сите носители на 

туристички услуги-хотели, ресторани, туритички агенции, општина, регион, држава и само 

како таков може да се пласира на пазарот преку единствен настап од сите нив. Во ниедна 

друга област не е толку многу нагласена потребата од меѓусебна поврзаност на активностите 

на претпријатијата, невладините организации и државните органи, како што е тоа во областа 

на туристичките услуги. Нивната координираност е најмногу изразена во доменот на 

промоцијата на туристичката понуда како единствен инструмент за изградба на идентитет 

на понудата на сите нивоа а особено на ниво на туристичко место, регион и земјатаво 

целина.  Во суштина, потенцијалниот турист најпрво ја избира дестинацијата во  која сака 

да престојува а потоа производите и услугите кои таа ги нуди.10 

Иако меѓународната промоција се остварува преку сите нејзини форми, сепак најголем 

интензитет имаат промотивните активности кои ги користат масовните медиуми како 

канали за дистрибуција на промотивните пораки, односно туристичката пропаганда и 

односите со јавноста. Носителите на овие активности, туристичките претпријатија, 

локалните и националните  органи како и невладини органи и организации, ја презентираат 

дестинацијата преку учество на меѓународни туристички саеми, преку меѓународно 

разградена мрежа на туристички агенции или сопсвени туристички преставништва, преку 

користење на услугите на туроператорите како и со организирање на студиски патувања и 

користење на современите интернет алатки. Нивните акции имаат силно влијание врз 

креирае и промена на имиџот на туристичката дестинација. Во следната табела се 

претставени врските меѓу поодделни промотивни средства и промените на имиџот на 

дестинацијата кои тие ги предизвикуваат. 

 

Предизвикувачи на промените на имиџот 

Примери 

Отворено индуцирани 1 Традиционално рекламирање 

Отворено индуцирани 2 Информации примени од организаторите на 

патувањата 

Прикриено индуцирани 1  Користење на славни/познати личности преку 

традиционална реклама 

 Непристрасен извештај, како што се 

новинарски написи, кои се резултат на 

активностите на НТО (на пр., Студиско 

патување за новинари) 

Самостојни  Весници и популарна култура  

Несакани органски  Несакани информации од пријателите  

Сакани органски Сакани информации од пријателите 

Органски  Конкретна посета 

Табела 1. Предизвикувачи на промените на имиџот 

Извор: Димитров В. Н. и Ангелкова П. Т., (2014), Туристички дестинации, Штип, стр.118. 

                                                           
10 Симонческа Л., Масовните медиуми во промоцијата како фактор за глобализација на туризмот, VII 

Симпозиум,Туризмот и осигурувањето во современите општествено-економски услови, Охрид, мај 2003 



Денес, спонзорството има сé поголеми промотивни ефекти и се користи за стекнување на 

препознатливост и идентитет на туристичкиот производ.  

За таа цел, истражувањето на туристичката понуда, како и истражувањето на примената на 

промотивните активности од страна на конкурентните туристички дестинации преставува 

основа за донесување на одлука кои организациони форми се најпогодни за успешно 

позиционирање на дестинацијата на меѓународниот туристички пазар. 

Во оваа насока, расположливоста со квалитетни природни ресурси на Призренскиот регион 

како и богатото културно-историско наследство даваат можност за успешно позиционирање 

на поединечни сегменти од оваа понуда на меѓународниот туристички пазар. 

 

ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ПРИЗРЕН 

Призрен е вториот најнаселен град и општина на Косово, седиште на истоимената општина 

и област. Се наоѓа на подножјето на Шар Планина во јужно Косово и претставува центар на 

Призренската туристичката зона во која спаѓаат општините 11: Призрен, Урошевац, Штрпце, 

Драгаш, Качаник и Теранда. 

 

 

 

Шар Планина претставува еден од најголемите и највисоките планински масиви на 

Балканот, чиј дел во Косово претставува значаен туристички потенцијал на Призрен. 

Прогласена е за национален парк кој изобилува со природни богатства од најразличен вид: 

геолошки и геоморфолошки форми, глацијални езера и планински водотеци и огромна 

биолошка разновидност претставена преку разновидните станишта (шуми, пасишта, 

тресетишта итн.), присуство на голем број ендемични, ретки и реликтни растенија, животни 

и габи, како и значајни сорти и раси културни растенија и животни. Масивот го 

 

                                                           
11 Хасанај П., Примена на ФАС методот во функција на идентификување на туристичките потенцијали на 

Косово, Докторска дисертација, Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 2017, стр.119-122 



карактеризира богата флора и фауна. Изобилува со високо планински пасишта и високо 

стеблести четинарски шуми од кои најзастапени се високата ела и смреката, а во пониските 

делови буковата и костеновата шума која ја има до височина од 1700м. На Шар Планина се 

среќаваат над 200 ендемични растенија и над 44 видови дивеч од кои најпознати се: рисот, 

срната, дивокозата, мечката и дивата свиња. Од птиците се издвојуваат повеќе видови на 

орли, соколи и јастреби. 

 

Посебна карактеристика на Шар Планина се т.н. Шарпланински Очи кои всушност 

претставуваат голем број на глацијални езера. Од нив 25 се постојани, 14 повремени и преку 

150 локви. Водениот потенцијал на овој масив е огромен и брои преку 200 извори на чиста 

изворска вода. 

Низ центарот на градот Призрен минува реката Лумбарди. Теренот низ кој поминува оваа 

река е многу богат со флора и фауна, со ендемични растителни и животински видови.   

 

 

Територијата на Општина Призрен е богата со објекти од културното и историското минато  

од  дамнешни  времиња,  а  најголемото  богатство  се  токму наследените вредности низ 

вековите кои се манифестираат со совршена архитектура и урбана структура од една страна 

и народната традиција од друга страна. 

Призрен е познат град уште од античко време како уникатно место на Балканот поради 

своите културно-историски вредности и различните цивилизации и религии кои дејствувале 

во него. Призрен е еден од најубавите градови на Косово и благодарение на поволната 

географска положба помеѓу Истокот и Западот, овој град во текот на историјата е познат и 

како значаен економски, културен и дипломатски центар. Во него се испреплетуваат 

различни култури присутни во текот на историјата заради што поседува завиден број на 

споменици на сите времиња. Затоа,  градот Призрен, со право ја држи титулата „Град Музеј“,  

"музеј под отворено небо"  и "Дубровник на Балканот". 

Како најзначајни културни вредности во општина Призрен се сметаат следните: 

 Призренската Лига, 

 Призренското Кале, 

 Замокот на девојките, 

 Амамот на Гази Мехмед Паша, 

 Џамијата К’р’к 



 Црквата “Свети Ѓорѓи” 

 Католичката црква “Богородица Спасителка” 

 Беледија, 

 Камениот мост, 

 Мостот Налети, 

 Мостот Арасти,, 

 Мостот на Сузи Челеби (Табакана) 

 

 

 
 

Во Призренскиот регион се одржуваат културни и спортски настани. 

Еден од највлијателните настани  кој се организира секоја година е фестивалот на 

документарни филмови ДОКУФЕСТ во Призрен. Според статистичките податоци на 

фестивалот, 23% од вкупниот број на гости биле странски посетители12. Истражувањето 

спроведено од институтот ГАП за време на десеттото издание на фестивалот (2011) 

покажува дека економскиот ефект на Докуфест во БДП беше 3,1 милиони €, додека тој број 

се очекува да биде 21,9 милиони € во текот на следните четири години13. Директни 

стејкхолдери кои имаат бенефит на овој фестивал во градот биле локалните бизниси, како 

барови, хотели, ресторани и туристички агенции, банки и телекомуникациски компании. 

Од спортските манифестации се издвојуваат: 

 Традиционалниот боксерски турнир "Куп на слободата" 

 Пинг-понг турнир "Призренска лига" 

 Средби на Меѓународните Планинари "Шари“ 

 Тркачки автомобилски натпревари организирани од Автоматски клуб "Дрини" 

 40-ти Бунар фест, трка со гуми по реката Лумбарди. 

 

                                                           
12 Intervistë me Eroll Bilibanin, Drejtor ekzekutiv i Dokufest, intervistuar më 15 nëntor 2013 
13 Instituti GAP, Ndikimi ekonomik i Dokufest, 2011 

http://www.institutigap.org/documents/22462_TheEconomicImpactofDokuFest.pdf 



 
 

 Развојот на туризмот во Општина Призрен е процес кој е во тек, особено кај планинските 

места кои започнале со инвестирање во угостителски објекти, но во исто време се бара од 

општинските власти поголемо внимание и инвестирање според можностите во областа на 

заштитата и унапредувањето на туристичките вредности. 

Според податоците на даночната администрација на Косово, туристичките деловни субјекти 

кои се наоѓаат во регионот на Призрен претставуваат 17,2% од вкупните капацитети на 

Косово. Тука се вклучуваат хотели и мотели со ресторани, хотели и мотели без ресторани, 

хостели за млади и за планински одмор, кампинг места за каравани, за краток престој, 

ресторани, барови, кантини, кујни и туристички агенции. Според податоци од извршени 

истражувања на деловните субјекти на ниво на Косово, само 15% од субјектите вовеле 

маркетинг, развој на производи и услуги и промоција на производите како нова практика.14 

 Странски посетители Домашни посетитени Вкупно посетители 

Год. Косово Призрен % Косово Призрен  % Косово Призрен  % 

2015 79238 9779    12 60200 6537 11 139438 16316 12 

2016 163987 29646    18 93435 18175 19 257422 47821 18 

2017 162234 29150    18 89056 15947 18 251290 45097 18 

2018 192761 34860    18 108042 17605 16 300803 52465 17 

2019 177358 32618    18 109725 22489 20 287083 55407 19 

Табела 1. Учество на бројот на домашни и странски посетители на Призрен 

Извор: https://ask.rks-gov.net/. Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe 

Shkurorëzimeve, Qershor 2022 

 

                                                           
14 М-р Хусни Ахмети. Туристичките потенцијали – значаен фактор за одржлив развој на туризмот во 

Призрен. Докторски труд, ФТУ,Охрид, 2019 



Позицијата на Призрен на туристичкиот пазар е слаба. Во голема мера тоа е резултат на 

недостатокот на финансиски средства на општината за туристички унапредувања, 

недоволно професионално квалификуван кадар, но и недоволна промоција на Косово како 

туристичка дестинација на странските туристички пазари а во тие рамки и на Призрен и 

неговите туристички вредности.  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИСТРAЖУВАЊЕТО 

Предмет на истражување во овој труд е препознатливоста на Призрен како туристичка 

дестинација која поседува бројни природни и антропогени вредности кои можат туристички 

да се искористат. Од интерес е да се согледа колку посетителите се привлечени од  

културното наследство на оваа општина и како тие се информирале за атрактивностите кои 

таа ги нуди. Во таа насока, истражувањето е спроведено на 45 домашни и 55 странски 

посетители преку нивно анкетирање во периодот мај-јули 2022 година. 

Целта на ова истражување е да се утврди колку промотивните форми придонесуваат во 

формирање на позитивен имиџ и препознатливост на Призрен кај туристичката јавност.    

 

Хипотези на истражувањето 

Од аспект на што подобра обработка на предметот на истражување и постигнување на 

поставената цел, во анализата се поаѓа од следната  работна хипотеза: 

 Туристичката промоција има силно влијание врз градењето на имиџ и идентитет на 

туристичката понуда на Призрен. 

 

МЕТОДИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

При изработувањето на овој труд се изврши прибирање, систематизирање и анализирање на 

расположливи податоци, со употреба на логички оправдан и научно фундиран пристап. 

Притоа беа употребени следниве научни методи:  



 Аналитички метод, како начин на обработка на избраната домашна и странска 

литература, како и во анализирање на податоците добиени од емпириското 

истражување; 

 Квантитативен и статистички метод со кој се обработуваат статистичките податоци 

и прибраните податоци за ставовите на посетителите на Призрен; 

 Дескриптивен метод кој се употреби за образложение на добиените сознанија и 

констатации; 

 Компаративен метод со кој се истражуваше временскиот развој на бројот на 

домашните и странските посетители.  

За постигнување на поставената цел во трудот, беше применета техника на анкетирање на 

посетителите. 

РЕУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО  

 

Во истражувањето беа опфатени вкупно 100 посетители, 45 домашни и 55 странски гости  

сместени во различни хотелски капацитети. За добивање на што поцелосни податоци 

истражувањето се спроведе преку два типа на прашања. 

Првиот тип на прашања се однесува на утврдување на препознатливоста на Призренските 

вредности: 

1. Дали сте слушнале за Шарпланинските очи? 

2. Дали знаете каде се наоѓа Замокот на девојките? 

3. Дали сте слушнале за градот наречен „музеј под отворено небо“? 

4. Дали сте слушнале за Призренското кале? 

5. Дали знаете дека во Призренската општина има пештера? 

6. Дали сте слушнале за фестивалот Докуфест? 

7. Дали знаете каде се одржуваат Средби на Меѓународните Планинари "Шари“? 

 

Добиените одговори се претставени во следниов графикон: 

 



 

 

 

Графикон1.  Препознатливост на Призрен 

Извор:сопствено  истражување 

Од презентираниот графикон може да се заклучи дека Призренскиот идентитет е малку 

познат како кај странските така и кај домашните туристи.   

Со вториот тип на прашања треба да се стекне сознание каков е имиџот на Призренскиот 

регион и колку промотивните активности влијаеле врз него. Анкетираните домашни и 

странски испитаници одговараа на следниве прашања: 

 

1. По кој пат доаѓате во Призрен ? 

2. Која е целта на вашата посета ? 

3. Колку пати сте присуствувале на некоја културна или спортска манифестација во 

Призренскиот регион? 

4. Колку пати сте ги користиле можностите кои ги нудат руралните средини во 

Општина Призрен? 

5. Колку пати сте конзумирале традиционални јадења од овој регион? 

6. Како се информиравте за атрактивностите и културните вредности на Призрен? 

7. Колку пати сте го сретнале Призрен во различни пропагандни средства и медиуми? 

8. Дали понудените услуги ги задоволуваат вашите очекувања? 

9. Колку пати сте го препорачале Призрен на други? 

10. Дали повторно би го посетиле Призрен? 

 

Резултатите од добиените одговори се претставени во графиконите кои следат: 
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Графикон 2. По кој пат доаѓате во Призрен 

 

 
 

Графикон 3. Која е целта на вашата посета 

 

На прашањето колку пати испитаниците присуствувале на некоја културна или спортска 

манифестација во Призренскиот регион, тие се изјасниле на следниов начин: 
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Графикон 4. Колку пати сте присуствувале на некоја културна или спортска 

манифестација во Призренскиот регион 

 

Од одговорите може да се заклучи дека  странските посетители немаат доволно изграден 

имиџ за културните и спортски манифестации  што се должи на недеволната информираност 

на странските туристи за овие манифестации. 

 

 
Графикон 5. Колку пати сте ги користиле можностите кои ги нудат руралните средини 

во Општина Призрен 

 

 
Графикон 6. Колку пати сте конзумирале традиционални јадења од овој регион 
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Графикон 7.  Како се информиравте за атрактивностите и културните 

вредности на Призрен 

 

 

 
 

Графикон 8. Колку пати сте го сретнале Призрен во различни пропагандни средства и 

медиуми 
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Графикон 9. Дали понудените услуги ги задоволуваат вашите очекувања 

 

 

 
 

Графикон 10. Колку пати сте го препорачале Призрен на други 

 

 

 

 
 

Графикон 11. Дали повторно би го посетиле Призрен? 
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Од графиконите може да се констатира дека познавањето, интересот и имиџот кој е оформен 

за овој регион е на ниско ниво, особено кај странските посетители. Презентацијата на 

одговорите дадени во графиконот 8 укажува дека најголем број од испитаниците многу 

малку сретнале промовирање на Призрен и неговите вредности преку медиумите. Што се 

однесува на нивното препорачување на туристичките услуги на овој регион, графикон 10, 

значаен е бројот на испитаници кои го презентираат своето позитивно искуство на други, но 

исто така не е за занемарување делот од туристите кои многу малку го искажале својот 

позитивен став на други. Тоа е особено изразенo кај странските испитаници. Од графиконот 

11 може да се заклучи дека голем е бројот на гостите кои немаат јасен став за тоа дали 

повторно ќе ја посетат оваа дестинација што упатува на констатацијата дека немаат оформен 

силен позитивен имиџ за туристичките вредности на Призрен. 

  

Успехот на Призрен да стане атрактивна дестинација на туристичкиот пазар заависи од 

видовите и содржината на промотивните форми кои се користат. Промовирањето на 

Призрен се одвива на неколку нивоа.   

- Сместувачките капацитети, како основни рецептивни фактори, ја промовираат 

самостојно својата  понуда користејќи ги вообичаените интернет платформи кои се 

применуваат за туристичката промоција Букинг (Booking.com), ЕрБнБ (AirBnB), Трип 

Адвајзор (Trip Advisor) како и преку своја официјална веб страна. Од извршената 

анализа забележително е  дека тешко се наоѓа  веб страница на хотелите а многу од нив 

немаат своја веб страна и многу тешко може да се дојде до нивните информации за 

услугите кои ги нудат. Може да се каже дека овие претпријатија како носители на 

туристички услуги немаат доволно развиена пропагандна дејност. Материјалите кои 

ги користат за презентирање на својата понуда, се недоволни како по квантитет, така 

и по квалитет на содржината што ја презентираат.  

-  На локално ниво, Дирекцијата за туризам ја промовира понудата на општината како 

дестинација преку веб страната https://visit-prizren.com.   

- Секторот за туризам при Министерството за трговија и индустрија учествува  во  

промовирање на туритичката понуда на Призрен во вкупната туристичка понуда на 

Косово на својата официјална веб страна www.kk.rks-gov.net. 

Од анализата на добиените одговори на испитаниците како и од анализата на промотивните 

средства на сите нивоа, може да се заклучи дека туристичките вредности на Призренскиот 

регион се малку застапени во промотивните кампањи на сите нивоа. Иако е значаен бројот 

на посетители на Призрен, особено на странските туристи, што може да се контатира од 

табела 1, сепак, анкетата покажува дека голем е делот на оние испитаници кои многу малку 

се сретнале со пропаганда на овој регион. 

За да се формира силен идентитет и позитивен имиџ на Призрен како атрактивна туристичка 

детинација се наметнува потребата да се засили промоцијата на национално и регионално 

ниво. Користејќи повеќе средства и медиуми за промовирање треба да се опфатат сите 

автентични мотиви, богатото културно наследство на овој регион и туристичките можности 

кои ги нуди. Едновремено, Локалната управа на општината Призрен мора да ја засили 

https://visit-prizren.com/
http://www.kk.rks-gov.net/


пропагандата проширувајќи ја во квантитет и квалитет на пропагандната содржина во 

насока кон брендирање на туристичката понуда на овој регион.  

 

 

ЗАКЛУЧОК 

Перманентните и брзи промени во сите сфери на меѓународното окружување имаат свое 

најголемо влијание врз туристичкиот пазар предизвикувајќи промени како на страната на 

побарувачката така и на страната на понудата на туристичките услуги. Тоа го прави 

туристичкиот пазар високо конкурентен. Во вакви услови, се води остра конкурентска борба 

меѓу туристичките дестинации кои се соочуваат со потребата да донесуваат ефективни 

стратегии заостварување на конкурентска предност на пазарот. Еден од начините за 

остварување конкурентска предност и успешно пазарно позиционирање на туристичките 

дестинации е формирање на идентитет на понудата  и градење на меѓународен имиџ на 

атрактивна туристичка дестинација. 

Градење на силен идентитет и брендирање на туристичката понуда на општина Призрен 

претставува основен инструмент во обликување на позитивен имиџ на овој Косовски 

регионот. Тоа е  единствениот начин за успешен пласман на туристичкиот производ. 

Призрен е вториот најнаселен град и општина на Косово и седиште на истоимената општина 

и област. Призренскиот регион се  издвојува со своите природни  и антропогени мотиви кои 

треба што повеќе туристички да се искористат. Тој поседува бројни културно историски 

вредности заради кои се нарекува „ Град музеј„. Со цел да се согледа неговиот идентитет и 

изградениот имиџ, како и придонесот на промотивните активности во нивно формирање, во 

трудот се спроведе истражување на домашни и странски туристи се котистење на техниката 

на анкетирање. 

Анализата на добиените одговори од испитаниците упатува на констатацијата дека овој 

регион како туристичка детинација нема формиран силен идентитет и имиџ. Иако е значаен 

бројот на посетители на Призрен, особено на странските туристи, од анализата на добиените 

одговори на испитаниците како и од анализата на промотивните средства на сите нивоа на 

носители на туристичка понуда, може да се заклучи дека туристичките вредности на 

Призренскиот регион се малку застапени во промотивните кампањи на сите нивоа.Голем е 

делот на оние испитаници кои многу малку се сретнале со пропаганда на овој регион. 

За да се подобри имиџот кај туристичката јавност, особено кај странските потенцијални 

туристи, напорите на носителите на туристички услуги треба да се  насочат кон засилување 

на идентитетот преку брендирање на истиот. Во овој контекст, нужно е: 

-  да се засили промоцијата на национално и регионално ниво која ќе се темели врз 

координација на активностите на туристичките претпријатија, локалните и државните органи 

во доменот на туризмот, 

-  да се употребуваат повеќе средства и мсдиуми за промовирање на  сите автентични мотиви, 

богатото културно наследство на овој регион и туристичките можности кои ги нуди. 



- на локално ниво да се засили пропагандата проширувајќи ја во квантитет и квалитет на 

пропагандната содржина во насока кон брендирање на туристичката понуда на овој регион. 
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